บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเหตุ สารบัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนี*การค้า
ลูกหนี*หมุนเวียนอืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี*การค้า
เจ้าหนี*หมุนเวียนอืน
หนี*สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ประมาณการหนี*สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี*สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี*สินจากคดีความและค่าปรับฯ
ทุนเรื อนหุน้
รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายอืน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
ภาระผูกพันกับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
คดีฟ้องร้อง
เครื องมือทางการเงิน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี*
งบการเงินระหว่างกาลนี*ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 13 พฤศจิกายน 2560
1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตั*งขึ*นในประเทศ
ไทย และมีทีอยู่จดทะเบียนสํานักงานใหญ่ต* งั อยู่เลขที 1184/38-39 ซอยพหลโยธิ น 32 ถนนพหลโยธิ น แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
มีศูนย์บริ หารการจัดการทรัพยากรสิ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ซึ งตั*งอยู่เลขที 159 หมู่ 5 ตําบลห้วยโจด อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และอยู่ระหว่างการเตรี ยมการทีจะย้ายศูนย์บริ หารการจัดการฯ ดังกล่าวมาอยู่ทีทีตั*ง
โครงการ “ศูนย์บริ การบําบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว ซึ งตั*งอยู่ เลขที 234 หมู่ 4 ตําบลโนนหมากเค็ง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ 18 มีนาคม 2547
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ทีถือหุน้ ตั*งแต่ร้อยละ 10 ของทุนทีชําระแล้ว ณ วันที 29 กันยายน 2560 ได้แก่
(ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว)
18.48

นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

บริ ษ ทั ดํา เนิ นธุ ร กิ จหลักเกี ยวกับการให้บริ การกํา จัด กากอุ ต สาหกรรมหรื อวัส ดุ ทีไม่ ใ ช้แ ล้วที อันตราย และ
ไม่อนั ตราย รวมทั*งบริ การขนส่ งของเสี ย คัดแยกและฝังกลบสิ งปฏิกลู และนํ*าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซื* อขายและหล่อวัสดุโลหะ
รายละเอียดบริ ษทั ย่อย มีดงั นี*

ชือกิจการ
1. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
รับกําจัดสิ งปฏิกลู และ
วัสดุทีไม่ใช้แล้ว
(หยุดดําเนินธุรกิจ)

ประเทศที
กิจการ
จัดตั*ง
ไทย

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
100
100
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2

ประเทศที
กิจการ
จัดตั*ง
ไทย

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
100
100

ชือกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

2. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จํากัด

จําหน่ายสิ นค้าประเภทวัตถุดิบ
อลูมิเนียม เศษวัตถุดิบอลูมิเนียม
และโลหะทุกชนิด

3. บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน
แนล จํากัด

ซื* อขายและหล่อหลอมเศษ
อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง
และโลหะ ผลิตและให้บริ การแปร
รู ปวัสดุทีไม่ใช้แล้วเป็ นพลังงาน
นํ*ามัน และเชื*อเพลิงต่างๆ และขาย
ปลีกเศษพลาสติก และนํ*ามัน
(หยุดดําเนินธุรกิจ)

ไทย

100

100

4. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด

(ยังไม่ได้เริ มดําเนิน
งานเชิงพาณิ ชย์)

ไทย

80

80

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล

2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินระหว่างกาลนี*จดั ทําขึ*นในรู ปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภา
วิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
งบการเงิ นระหว่างกาลนี* จดั ทําขึ* นเพื อให้ขอ้ มูลเพิ มเติ มจากงบการเงิ นสําหรั บปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
งบการเงิ นนี* มิได้รวมข้อมูลทางการเงิ นทั*งหมดตามข้อกําหนดสําหรั บงบการเงิ นประจําปี แต่ เน้นการให้ขอ้ มูล
เกี ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ซ* าํ ซ้อนกับข้อมูลที ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว
ดังนั*น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี* จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ* นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2559
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้ต* งั แต่รอบ
ระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและ
ปรับปรุ งใหม่มาถือปฎิบตั ิ ดงั กล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อนโยบาย วิธีการคํานวณและผลการ
ดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั

2.3 สกุลเงินที#ใช้ การดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นระหว่างกาลนี* จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาท ซึ งเป็ นสกุลที ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั ข้อมูลทางการเงิ นทั*งหมดมี การปั ดเศษในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น เพื อให้แ สดงเป็ นหลัก
พันบาท/ล้านบาท เว้นแต่ทีระบุไว้อย่างอืน
2.4 การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี* ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงาน
จํานวนเงินทีเกียวกับสิ นทรัพย์ หนี*สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึ*นจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี* ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนยั สําคัญในการถือปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และแหล่งข้อมูลสําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการ ซึ งถือปฏิ บตั ิ
เช่นเดียวกันในการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
2.4.1 การใช้ ดลุ ยพินิจ
ข้อมูลเกียวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ งมีผลกระทบทีมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินที
รับรู ้ในงบการเงิน ซึ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี*
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 10 และ 11

การคํานวณมูลค่ าที คาดว่าจะได้รับคื นของเงิ นลงทุ น
และทรัพย์สิน

2.4.2 ข้ อสมมติฐาน และความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ ทีสําคัญซึ งมีความเสี ยงอย่างมีนยั สําคัญทีเป็ นเหตุให้
ต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง จํา นวนเงิ น ที รั บ รู ้ ใ นงบการเงิ น ซึ งประกอบด้ว ยหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ดังต่อไปนี*
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หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และ 20
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27

ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาษี เงิ นได้ของปี ปั จจุ บนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
และการใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
ข้อสมมติ ฐานเกี ยวกับอัตราคิ ด ลด อัตราการเพิ มขึ* นของ
เงินเดือน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ
และอัตราทุพพลภาพ
ประมาณการหนี* สินการปิ ดหลุมฝังกลบ และประมาณการ
หนี*สินจากคดีความและจากค่าปรับฯ
ประมาณการหนี*สินทีอาจจะเกิดขึ*นจากการถูกฟ้ องร้อง

2.4.3 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิ ดของการควบคุ มเกี ยวกับการวัดมูลค่ ายุติธรรม กรอบแนวคิ ดนี*
รวมถึงผูป้ ระเมินมูลค่าซึ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัด
มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที มีนยั สําคัญ
อย่างสมําเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีสามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการ
ตั*งราคา กลุ่มผูป้ ระเมิ นได้ประเมิ นหลักฐานที ได้มาจากบุ คคลที สามที สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี ยวกับการวัด
มูลค่ารวมถึงการจัดลําดับชั*นของมูลค่ ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปั ญหาของการวัดมูลค่ าที มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี* สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที สามารถสังเกตได้ให้มาก
ทีสุ ดเท่าทีจะทําได้มลู ค่ายุติธรรมเหล่านี* ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั*นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้
ในการประเมินมูลค่า ดังนี*
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื* อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี*สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืนที สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ได้มาจากราคา)
สําหรับสิ นทรัพย์น* นั หรื อหนี*สินนั*นนอกเหนือจากราคาเสนอซื* อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี* สินที ไม่ได้มาจากข้อมูลที สังเกตได้ (ข้อมูลที ไม่
สามารถสังเกตได้)
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หากข้อมูลที นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี* สินถูกจัดประเภทลําดับชั*นของมูลค่า
ยุติธรรมที แตกต่างกัน การวัดมูลค่าโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชั*น
ของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลทีอยูใ่ นระดับตําสุ ดทีมีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั*นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ* นรอบระยะเวลารายงานทีเกิด
การโอนขึ*น
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับข้อสมมติทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี*
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28
2.5

เครื องมือทางการเงิน

การใช้ เกณฑ์ การดําเนินงานต่ อเนื#อง
ดังที ปรากฎในงบการเงิ นกลุ่ มบริ ษัท/บริ ษัทมี ผลขาดทุ นสะสมจํานวนมาก และมี หนี* สิ นหมุ นเวี ยนสู ง
กว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 78.15 ล้านบาท และ
39.98 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงิ นรวม และเป็ นจํานวน 36.70 ล้านบาท และ 0.58 ล้านบาท ตามลําดับ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั*งบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้ผิดนัดชําระเจ้าหนี* ค่าก่อสร้างรวมดอกเบี*ยตามสัญญา
ประนี ประนอมยอมความต่อหน้าศาล จนถึงวันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวนรวม
46.92 ล้านบาท และ 45.03 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งผลจากการผิดนัดชําระหนี* ดงั กล่าวอาจทําให้เจ้าหนี* มีสิทธิ เร่ ง
ให้บริ ษทั ย่อยชําระหนี*คงเหลือทั*งหมดได้ทนั ที และเมือวันที 14 กันยายน 2560 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศ
และได้ยึ ดที ดิ นพร้ อมสิ งปลู กสร้ างของบริ ษ ัทย่ อย และโปรดสั งเกตหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 17
และบริ ษทั ย่อยสามแห่ งมีผลขาดทุนสะสมเป็ นจํานวนมากและมีส่วนขาดของผูถ้ ือหุ น้ ทีได้หยุดดําเนิ นกิจการ
จนถึงปัจจุบนั นอกจากนี* ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิก
ถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมขึ* นเครื องหมาย NC (Non-Compliance) ระยะที 1 ระยะที 2 และ
ระยะที 3 ตั*งแต่วนั ที 17 กุมภาพันธ์ 2558 2559 และ 2560 ตามลําดับ และยังขึ*นเครื องหมาย SP (Suspension) ห้าม
ซื* อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจนกว่าปั ญหาดังกล่าวจะหมดไป จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามี
ความไม่แน่นอนที มีสาระสําคัญ ซึ งอาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญเกี ยวกับความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนืองของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารใหม่อยู่ระหว่างดําเนิ นการแก้ไขเหตุที
หลักทรั พย์ของบริ ษทั ถูกขึ* นเครื องหมายห้ามซื* อขาย และเข้าข่ ายอาจถูกเพิ กถอนจากการเป็ นหลักทรั พย์จด
ทะเบี ยน ดังนั*น งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการได้จัดทําขึ* นโดยฝ่ ายบริ หารใหม่ ของกลุ่ ม
บริ ษทั /บริ ษทั โดยใช้หลักเกณฑ์ดาํ เนิ นงานต่อเนื อง โดยมีขอ้ สมมติ ฐานว่ากิ จการมีเงิ นทุนหมุนเวียนเพียงพอ
สําหรับการดําเนินธุรกิจ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์
และการจัดประเภทสิ นทรัพย์ และหนี*สินใหม่ซึงอาจจําเป็ นหากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื อง
ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม เมือวันที 13 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระหนี* เจ้าหนี* ค่าก่อสร้างทั*งจํานวนเป็ นเงินต้น
31.53 ล้านบาท เรี ยบร้อยแล้วแต่ดอกเบี*ยค้างจ่ายตกลงผ่อนชําระจํานวน 12 งวด ไปจนถึงวันที 30 ตุลาคม 2561
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
3

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับทีใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559

4

บุคคลหรือกิจการทีเกีย วข้ องกัน
เพือวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิ น บุ คคลหรื อกิ จการเป็ นบุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั*งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมี
นัยสําคัญต่อบุคคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ย วกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พ ลอย่า งมี นัย สํา คัญเดี ยวกันกับบุ ค คลหรื อกิ จการนั*น
การเกียวข้องกันนี*อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ทีกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน มีดงั นี*
ชือบุคคลหรือกิจการทีเกีย วข้ องกัน
1. UOB Kay Hian Private Limited
2. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
3. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
4. บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
5. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
6. Begemann Holding B.V.

7. บริ ษทั เอส.วี.พี. แอคเค้านท์ติ*ง กรุ๊ ป จํากัด

ประเทศที
จัดตั*ง/สั ญชาติ
สิ งคโปร์
ไทย
ไทย

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 7.40
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 80

เนเธอร์แลนด์

ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์

เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ซึ งถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย)
จํากัด) ร้อยละ 20
เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกียวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ชือบุคคลหรือกิจการทีเกีย วข้ องกัน
8.

9.

10.
11.
12.
13.

ประเทศที
ลักษณะความสั มพันธ์
จัดตั*ง/สั ญชาติ
บริ ษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกียวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ เอ็ม มาร์ท
ไทย
เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกียวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั บีเคเค ลอว์ แอนด์ บิสซิ เนส จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องหรื อกับผูบ้ ริ หารสําคัญของ
บริ ษทั
คุณยุทธนา เจนวิทยาโรจน์
ไทย
บุตรของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อประธาน
กรรมการบริ หาร
คุณเมธา เจนวิทยาโรจน์
ไทย
บุตรของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อประธาน
กรรมการบริ หาร
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ไทย
บุคคลทีมีอาํ นาจ และความรับผิดชอบการวางแผน
สังการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั*งนี* รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั (ไม่วา่ จะทําหน้าทีเป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อไม่)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี*
รายการ
รายได้จากการบริ การ
ค่าเช่า
ค่าบริ การทางวิชาชีพและค่าบริ การอืน
ค่าทีปรึ กษากฏหมาย
เงินเดือน
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี*ยประชุม
เงินเดือน และอืน ๆ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา
ตามใบแจ้งหนี*
ราคาตามสัญญา
ตามสัญญาจ้าง
ตามทีได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการทีสําคัญสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ 2559 กับบุคคลหรื อกิจการ
ทีเกียวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี*
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
2560
2559
(พันบาท)

รายได้
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการบริ การ
ค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั ที#เกีย# วข้ องกัน
ค่าบริ การทางวิชาชีพและค่าบริ การอืน
ค่าทีปรึ กษากฏหมาย
ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าเช่า
เงินเดือน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั*น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

-

-

830

90

45
100

90

45
100

105
50

105
-

105
50

105
-

648
60
708

2,670
229
2,899

1,290
60
1,350

2,070
229
2,299

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559

72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
(พันบาท)

รายได้
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการบริ การ
ค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั ที#เกีย# วข้ องกัน
ค่าบริ การทางวิชาชีพและค่าบริ การอืน
ค่าทีปรึ กษากฏหมาย

-

57
327

-

45
220

1,758

3,055

57
327

45
220
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
(พันบาท)

ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าเช่า
เงินเดือน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั*น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

315
50

315
-

315
50

315
-

6,417
180
6,597

8,030
687
8,717

5,775
180
5,955

6,230
687
6,917

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี*
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
(พันบาท)

ลูกหนี5การค้ า – กิจการที#เกีย# วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม
ลูกหนี5หมุนเวียนอื#น – กิจการที#เกีย# วข้ องกัน
ดอกเบี5ยค้ างรั บ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
รวม

-

-

522
522

36
36

-

-

3,592

3,592

-

-

47

47

-

-

295
3,934

295
3,934
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
หั ก ค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
(พันบาท)
(3,934)
(3,934)
-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั5น – กิจการที#เกีย# วข้ องกัน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั5น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

-

-

33,458

33,408

-

-

2,144

2,094

-

-

37,604
73,206
(73,206)
-

37,604
73,106
(73,106)
-

งบการเงินรวม
2559
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2560
(พันบาท)

สําหรั บงวดสามเดือนและเก้ าเดือน
สิ5นสุ ดวันที# 30 กันยายน
หนี*สงสัยจะสูญ

-

-

100

-
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลือนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะสั*นแก่กิจการทีเกียวข้องกัน สําหรับงวดเก้าเดือน สิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน
มีดงั นี*
งบการเงินรวม
2560
2559
ยอด ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึ*นระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
72,158
73,106
1,948
100
73,206
74,106

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
สิทธิการใช้ ความชํานาญทางเทคนิค
บริษทั ทีเกีย วข้ องกัน
Begemann Holding B.V.
หั ก ค่าเผือการด้อยค่า
สุ ทธิ
เจ้ าหนี5หมุนเวียนอื#น – กิจการที#เกีย# วข้ องกัน
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

85,408
(85,408)
-

85,408
(85,408)
-

-

-

-

-

405

405

รายการเคลือนไหวของเงินทดรองจากกรรมการ สําหรับงวดเก้าเดือน สิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน มีดงั นี*
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

ยอด ณ วันที 1 มกราคม
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน

-

670
(670)
-

-

24

บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การคํ5าประกัน
บริ ษทั มี ภาระการคํ*าประกันแก่ ธนาคารในการออกหนังสื อคํ*าประกันการปฎิ บตั ิ ตามสัญญา (สัญญาลงวันที 11
กันยายน 2549) จํานวน 2 ฉบับ ให้กับกลุ่ มเอสพี เ อส คอนซอร์ เตี ยม เพื อรั บจ้า งบริ หารจัดการขยะจากบริ ษ ัท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่ วนคิดเป็ นจํานวน 9.11 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37
ล้านบาท) และ 6 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ล้านบาท) ตามลําดับ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื อวันที 28 เมษายน 2560 มี มติ อนุ มตั ิ และกําหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2560 ดังนี*
- ค่าเบี*ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ครั*งละ 20,000 บาท
- ค่าเบี*ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี ยง หรื อประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ครั*งละ 20,000 บาท
- ค่าเบี*ยประชุมตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ ครั*งละ 15,000 บาท
ที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื อวันที 29 เมษายน 2559 มี มติ อนุ มตั ิ และกําหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2559 ดังนี*
- ค่าเบี*ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการ ครั*งละ 15,000 บาท
- ค่าเบี*ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ครั*งละ 15,000 บาท
- ค่าเบี*ยประชุมตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ ครั*งละ 10,000 บาท
สัญญาสําคัญที#ทํากับบุคคลหรื อกิจการที#เกีย# วข้ องกัน
เมือวันที 4 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารพาณิ ชย์กบั บุคคลที เกี ยวข้องกัน 1 ราย เพือเป็ นที ตั*ง
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั กําหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั*งแต่วนั ที 4 มกราคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 อัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาท และมีเงินประกันการเช่าจํานวน 105,000 บาท ซึ งบริ ษทั จะได้รับคืนเมือสิ* นสุ ดสัญญา
เมือวันที 16 มีนาคม 2559 บริ ษทั ว่าจ้างบริ ษทั บีเคเค ลอว์ แอนด์ บิสซิ เนส จํากัด เป็ นทีปรึ กษากฏหมาย โดยให้
คําปรึ กษาเกียวกับข้อกฏหมาย เข้าร่ วมประชุมและตรวจสอบแก้ไขเอกสาร/สัญญาทีสําคัญ และออกหนังสื อบอก
กล่าวทวงถามหนี*สินของบริ ษทั ตั*งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็ นต้นไป ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เมือวันที 1 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ได้ว่าจ้างบุคคลทีเกียวข้องกัน 1 คน เป็ นพนักงานฝ่ ายสารสนเทศและฝ่ ายขาย
ต่างประเทศ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท
5

ลูกหนีก* ารค้ า

กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน
- ลูกหนี*ตามสัญญาผ่อนชําระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์
จํากัด
- ลูกหนี*บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)
- ลูกหนี*รายอืนๆ
รวมลูกหนี* กิจการอืน
รวม
หั ก ค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ส่ วนทีหมุนเวียน
ส่ วนทีไม่หมุนเวียน
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
522
36

58,267

57,086

58,267

57,086

58,225
33,894
150,386
150,386
(121,642)
28,744

58,225
43,657
158,968
158,968
(115,631)
43,337

58,225
28,269
144,761
145,283
(121,642)
23,641

58,225
37,466
152,777
152,813
(115,631)
37,182

28,744
28,744

43,337
43,337

23,641
23,641

37,182
37,182

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

สําหรั บงวดสามเดือนสิ5นสุ ดวันที#
30 กันยายน
หนี*สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ

2,075
(654)
1,421

19,707
19,707

2,075
(654)
1,421

19,707
19,707
26

บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

สําหรั บงวดเก้ าเดือนสิ5นสุ ดวันที#
30 กันยายน
หนี*สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ

10,074
(4,063)
6,011

60,166
(435)
59,731

10,074
(4,063)
6,011

60,166
(435)
59,731

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี* การค้า มีดงั นี*

ยังไม่ครบกําหนดชําระ:ค้างชําระเกินกําหนด:1 – 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี*บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) (ค้างชําระเกินกําหนด)
ลูกหนี*ตามสัญญาผ่อนชําระหรื อบริ ษทั
เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
รวมทั*งสิ* น
หัก ค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
22,432
31,028
17,329
24,873
9,596
845
1,021
11,462

11,364
244
316
705
12,629

9,596
845
1,021
11,462

11,364
244
316
705
12,629

58,225

58,225

58,225

58,225

58,267
150,386
(121,642)
28,744

57,086
158,968
(115,631)
43,337

58,267
145,283
(121,642)
23,641

57,086
152,813
(115,631)
37,182

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วัน
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี* การค้าทีค้างชําระเกินกําหนด จํานวน 11.46 ล้านบาท
และ 12.63 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หักการรับชําระเงินแล้วจนถึงวันที
25 ตุลาคม 2560 และวันที 14 กุมภาพันธ์ 2560 คงเหลือจํานวน 5.15 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ตามลําดับ ได้ต* งั
ค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญไว้แล้วจํานวน 5.15 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี* การค้ารายบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวน 58.23 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีค้างชําระเกินกําหนดทั*งจํานวน บริ ษทั ได้
ตั*งค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญไว้เต็มจํานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27
ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี* การค้าตามสัญญาผ่อนชําระหรื อบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมเนจเม้นท์ จํากัด จํานวน 58.27 ล้านบาท และ 57.09 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ลูกหนี*ดงั กล่าวได้คา้ งชําระเกินกําหนดทีขาดสภาพคล่องทางการเงินและได้ผิดนัดตามสัญญาผ่อนชําระซึ ง
มีอดีตผูถ้ ือหุ น้ ของลูกหนี* เป็ นบุคคลเดียวกับอดีตผูบ้ ริ หารการตลาดของบริ ษทั ดังนั*นบริ ษทั ได้ต* งั ค่าเผือหนี* สงสัย
จะสู ญไว้เต็มจํานวนแล้ว ซึ งฝ่ ายบริ หารอยู่ระหว่างการติ ดตามทวงหนี* ดงั กล่าว และโปรดสังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 29
ลูกหนี*การค้าดังกล่าว 2 ราย ทีค้างชําระอยูร่ ะหว่างฟ้ องร้อง สรุ ปดังนี*
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
(พันบาท)
• บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน):
ยอดหนี*ทีคงค้าง
หัก ค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

58,225
(58,225)
-

58,225
(58,225)
-

เมือวันที 11 กันยายน 2549 กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม (ประกอบด้วย บริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) (มีสดั ส่ วนร้อยละ 60) บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (มีสัดส่ วนร้อยละ
30) และบริ ษ ทั สยามเวสท์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จํา กัด (มี สัด ส่ วนร้ อยละ 10) ตามสัญญาร่ วมการงาน
ลงวันที 11 พฤษภาคม 2549) (“ผูร้ ับจ้าง”) ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
และบันทึกข้อตกลง ลงวันที 26 ตุลาคม 2550 กับ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) ในลักษณะ
ครบวงจรตั*งแต่การก่อสร้าง จัดหาระบบอุปกรณ์ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ การเก็บขน การคัดแยก และการ
กําจัดขยะ ในพื*นทีบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สัญญามีระยะเวลา 10 ปี นับตั*งแต่วนั ที ทอท. มีหนังสื อแจ้งให้
เริ มงาน (15 กันยายน 2549)
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 27
28

บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
(พันบาท)
• บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด :
- ยอดหนี*ทีค้างชําระเกินกําหนดทีทําสัญญาผ่อนชําระและได้ผิดนัดชําระหนี*ฯ
- ส่ วนทีหมุนเวียน
- ส่ วนทีไม่หมุนเวียน
- ยอดหนี*ตามใบแจ้งหนี* -ส่ วนทีหมุนวียน
รวม
หัก รับชําระจนถึงวันที 14 กุมภาพันธ์ 2560
คงเหลือ
หัก ค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

28,838
25,744
54,582
3,685
58,267
58,267
(58,267)
-

57,086
57,086
(2,487)
54,599
(54,599)
-

• สัญญารั บจ้ างบริ การ
เมือวันที 1 มกราคม 2560 บริ ษทั ทําสัญญารับจ้างบริ การจากบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
(“ผูว้ ่าจ้าง”) เพือบําบัดและกําจัดสิ งปฎิกลู หรื อวัสดุทีไม่ใช้แล้วทีเป็ นอันตรายและ/หรื อไม่เป็ นอันตราย โดยมี
หลักประกันเป็ นเช็คจํานวน 300,000 บาท มีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี นับตั*งแต่วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31
ธันวาคม 2560 ภายใต้สญ
ั ญามีเงือนไขจํากัดบางประการเกียวกับการริ บหลักประกัน การคิดดอกเบี*ยของหนี* ที
ค้างชําระ การบอกเลิกสัญญา เป็ นต้น ต่อมาเมือวันที 1 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ได้แจ้งยกเลิกสัญญาจ้างบริ การ
พร้อมกับยกเลิกการให้เช่ากล่องบรรจุขยะอุตสาหกรรม และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
• สัญญาผ่ อนชําระ
เมือวันที 15 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้ตกลงทําหนังสื อสัญญาผ่อนชําระให้กบั บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ
เม้นท์ จํากัด เพือชําระหนี* คงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 57.09 ล้านบาท โดยให้หักกับยอดที
บริ ษทั ค้างชําระ จํานวน 8.29 ล้านบาท โดยกําหนดผ่อนชําระ 24 งวด เป็ นงวดรายเดื อน งวดที 1-3 งวดละ
300,000 บาท งวดที 4-6 งวดละ 600,000 บาท งวดที 7-12 งวดละ 2,400,000 บาท งวดที 13-15 งวดละ
3,000,000 บาท งวดที 16-23 งวดละ 3,500,000 บาท และงวดที 24 (วันที 15 กุมภาพันธ์ 2562) จํานวน
29

บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
2,985,583 บาท โดยเริ มชําระงวดแรกวันที 15 มีนาคม 2560 และงวดถัดไปทุกวันที 15 ภายใต้สัญญาผ่อนชําระ
มีเงื อนไขที สําคัญหากบริ ษทั เซ็ นทรั ล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ไม่ชาํ ระหนี* งวดใดงวดหนึ งตามสัญญา
ยินยอมให้บริ ษทั ดําเนินการตามกฏหมายได้ทนั ที และกรณี ทีเป็ นค่าบริ การทีเกิดขึ*นใหม่ บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมนเนจเม้นท์ จํากัด จะชําระเงิ นให้ตรงตามกําหนดทุกรอบเดื อนและต่ อไปทุ กสิ* นเดื อน หากผิดนัดชําระ
ค่าบริ การงวดใดงวดหนึง ยินยอมให้บริ ษทั ยกเลิกสัญญาตัวแทนได้ทนั ที ทั*งนี* บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ
เม้นท์ จํากัด จะต้องนําหนังสื อคํ*าประกันมาเป็ นหลักประกันการชําระหนี* ในวงเงิน 5 ล้านบาท ต่อมาเมือวันที
21 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ได้บอกยกเลิกหนังสื อผ่อนชําระดังกล่าวแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 29
6

ลูกหนีห* มุนเวียนอืน

กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน ๆ
รวม
หัก ค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ลูกหนีห มุนเวียนอื น - กิจการอืน ๆ
ลูกหนี*อืน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่าย
ลูกหนี*กรมสรรพากร
ภาษีมลู ค่าเพิมจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี*ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
อืน ๆ
รวม
หัก ค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ
ลูกหนีห* มุนเวียนอืน – สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
3,934
3,934
35,410
36,928
34,556
36,312
35,410
36,928
38,490
40,246
(8,921)
(8,501)
(12,365)
(12,021)
26,489
28,427
26,125
28,225
30
1,140
56
21,900
64
4,353
25
7,673
169
35,410
(8,921)
26,489

93
853
16,822
3
4,543
32
14,549
33
36,928
(8,501)
28,427

11
1,027
21,356
4,320
7,673
169
34,556
(8,431)
26,125

93
783
16,317
4,518
33
14,549
19
36,312
(8,087)
28,225
30

บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

สําหรั บงวดสามเดือนสิ5นสุ ดวันที#
30 กันยายน
หนี*สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
สําหรั บงวดเก้ าเดือนสิ5นสุ ดวันที#
30 กันยายน
หนี*สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนกลับค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ
7

303
33
336

1,550
1,550

303

345
75
420

4,264
(27)
4,237

1,539
1,539

303

345

3,974
(27)
3,947

345

สิ นค้ าคงเหลือ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
รวม
หัก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
(พันบาท)
1,083
3,309
1,604
331
2,687
3,640
(198)
(86)
2,489
3,554
2560

งบการเงินรวม
2559
(พันบาท)
สําหรั บงวดสามเดือนสิ5นสุ ดวันที# 30 กันยายน
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า (โอนกลับ)

196

(37)

สําหรั บงวดเก้ าเดือนสิ5นสุ ดวันที# 30 กันยายน
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า

112

698
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
8

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายการเคลือนไหวระหว่างงวดเก้าเดือนสิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน มีดงั นี*
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559
(พันบาท)

ณ วันที 1 มกราคม

445,085

445,085

ไม่เปลียนแปลงระหว่างงวด
ณ วันที 30 กันยายน
หั ก ค่าเผือมูลค่าเงินลงทุนลดลง
สุ ทธิ

445,085
(445,085)
-

445,085
(445,085)
-
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละงวด มีดงั นี*
สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
(ร้ อยละ)
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์
เมทเทิล จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 26)
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชันแนล
จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชี ย) จํากัด
รวม

ทุนชําระแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
การด้อยค่า
ราคาทุน – สุ ทธิ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน
31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)

เงินปั นผลรับ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

100

100

10

10

7,000

7,000

7,000

7,000

-

-

-

-

100

100

150

150

170,000

170,000

170,000

170,000

-

-

-

-

100

100

200

200

200,000

200,000

200,000

200,000

-

-

-

-

80

80

3
363

3
363

68,085
445,085

68,085
445,085

68,085
445,085

68,085
445,085

-

-

-

-
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
9

เงินลงทุนระยะยาวอืน

สลากออมสิ นพิเศษ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
83,000
10,000
60,000
83,000
10,000
60,000
-

ณ วันที 30 กันยายน 2560 เงินลงทุนระยะยาวอืนเป็ นสลากออมสิ นพิเศษของบริ ษทั จํานวน 60 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี
ครบกําหนดถอนวันที 10 มกราคม 2563 วันที 20 มกราคม 2563 วันที 6 มีนาคม 2563 วันที 26 พฤษภาคม 2563
และวันที 1 มิถุนายน 2563 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 เงิ นลงทุ นระยะยาวอืนเป็ นสลากออมสิ นพิเศษของ
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) จํานวน 23 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลําดับ
มีอายุ 3 ปี ครบกําหนดถอนวันที 29 มีนาคม 2562 วันที 11 พฤศจิกายน 2562 วันที 7 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที
25 กันยายน 2563 ในงบการเงินรวม
10

ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์
การซื* อ จําหน่าย และโอน ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน มีดงั นี*
งบการเงินรวม
2560
2559
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที 1 มกราคม
การซื* อและการโอนเข้า - ราคาทุน
การจําหน่ายและการโอนออก - ราคาตามบัญชีสุทธิ
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที 30 กันยายน

330,299
11,593
(274)
(21,663)
319,955

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
308,692
270,180
243,738
36,974
11,530
36,437
(38)
(182)
(20,152)
(17,650)
(16,156)
325,476
263,878
264,019
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การซื* อและการโอนเข้าในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย
ราคาทุน
(ล้ านบาท)
1
3
1
7
12

ต้นทุนหลุมฝังกลบ
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
งานระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วย

• งานก่อสร้างหลุมฝั งกลบ มีตน้ ทุนงบประมาณทั*งหมด 10 ล้านบาท มีตน้ ทุนทีเกิ ดขึ*นแล้วจนถึง ณ วันที 30
กันยายน 2560 จํานวน 4 ล้านบาท คงเหลืออีก 6 ล้านบาท ซึ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จประมาณเดือนมกราคม 2561
• งานก่อสร้างอาคารปรับเสถียร มีตน้ ทุนงบประมาณทั*งหมด 7 ล้านบาท มีตน้ ทุนทีเกิดขึ*นแล้วจนถึง ณ วันที
30 กันยายน 2560 จํานวน 1 ล้านบาท คงเหลืออีก 6 ล้านบาท ซึ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จประมาณเดือนธันวาคม
2560
• งานสร้างภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม (กล่อง Roll off) มีตน้ ทุนงบประมาณทั*งหมด 4 ล้านบาท มีตน้ ทุนที
เกิดขึ*นแล้วจนถึง ณ วันที 30 กันยายน 2560 จํานวน 2 ล้านบาท คงเหลืออีก 2 ล้านบาท ซึ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560
11

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าทรัพย์ สิน
งบการเงินรวม

30 กันยายน
2560
โครงการกลันนํ*ามันจากพลาสติก
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
สุ ทธิ

80,000
(80,000)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 30 กันยายน
2559
2560
(พันบาท)
80,000
80,000
(80,000)
(80,000)
-

31 ธันวาคม
2559
80,000
(80,000)
-
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
12

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน
การซื* อ จําหน่าย และโอนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนระหว่างงวดเก้าเดือนสิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน มีดงั นี*
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที 1 มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที 30 กันยายน
13

15
15

27
(2)
25

-

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน

เงินมัดจําและเงินประกัน
เงินวางศาล
รวม
14

41
(3)
38

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม 30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
4,298
2,257
1,583
1,557
2,014
4,298
4,271
1,583
1,557

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีมิได้รับรู ้ในงบการเงิน มีรายละเอียดดังนี*

ผลแตกต่างชัวคราว
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม 30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(ล้ านบาท)
12
12
11
10
10
21
9
17
22
33
20
27
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ขาดทุนทางภาษีจะสิ* นอายุในปี 2560 ถึงปี 2564 ผลแตกต่างชัวคราวที ใช้หกั ภาษีทียังไม่สิ*นอายุตามกฎหมาย
เกียวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั*น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี เนื องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมี กาํ ไรทางภาษี เพี ยงพอที จะใช้
ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
15

เจ้ าหนีก* ารค้ า
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
กิจการอืน ๆ
- เจ้าหนี*บริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอน
เม้นท์ แคร์ จํากัด
- เจ้าหนี*บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมเนจเม้นท์ จํากัด
- เจ้าหนี*รายอืนๆ
รวม
ส่ วนทีหมุนเวียน
ส่ วนทีไม่หมุนเวียน
รวม

56,473

56,473

56,473

56,473

8,159
28,078
92,710

10,430
31,503
98,406

8,159
25,980
90,612

10,430
29,580
96,483

89,106
3,604
92,710

98,406
98,406

87,008
3,604
90,612

96,483
96,483

เจ้าหนี*การค้ารายบริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จํากัด ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม
2559 มีจาํ นวน 56.47 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ได้รวมหนี* ค่าบริ หารจัดการขยะที
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยไม่มีสัญญาและไม่มีหลักฐานต้นฉบับทีเกิ ดขึ* นในปี 2553 ถึง 2557 จํานวน 32.31
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารใหม่ได้ขอให้เจ้าหนี* รายดังกล่าวรับรองหลักฐานการเป็ นหนี* เพือสอบทานความ
เป็ นหนี*ระหว่างกันอีกครั*ง
เจ้าหนี* การค้ารายบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
จํานวน 8.16 ล้านบาท และ 10.43 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ได้ขอผ่อนชําระหนี* โดยขอหักกับยอดทีลูกหนี* บริ ษทั
เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ค้างชําระ และโปรดสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 29
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
16

เจ้ าหนีห* มุนเวียนอืน

กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน ๆ
รวม
เจ้ าหนีห มุนเวียนอืน - กิจการอืนๆ
เจ้าหนี*อืน
เจ้าหนี*ค่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี*ยค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี*กรมสรรพากร
ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ
อืน ๆ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
405
405
44,045
56,321
22,357
35,079
44,045
56,321
22,762
35,484
379
980
10,878
18,892
1,049
321
882
9,790
874
44,045

890
876
22,886
18,554
127
503
1,540
10,268
677
56,321

318
980
6,712
1,515
1,049
269
882
9,790
842
22,357

798
876
17,050
3,471
127
412
1,402
10,268
675
35,079

ดอกเบี*ยค้างจ่ายประกอบด้วย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
ดอกเบี*ยค้างจ่ายภายใต้สญ
ั ญาประนีประนอม
ยอมความต่อหน้าศาล (ดูหมายเหตุฯ ข้อ 17)
ดอกเบี*ยค้างจ่ายภายใต้คดีฟ้องร้องอืน
รวม

15,393
3,499
18,892

13,502
5,052
18,554

1,515
1,515

3,471
3,471
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
17

หนีส* ิ นตามสั ญญาประนีประนอมยอมความ
บริ ษทั ย่อยมีหนี*สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
ดังนี*

หนี*สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล
หัก หนี*สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความทีเจ้าหนี*
สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ที
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
(พันบาท)
31,525
31,525
(31,525)
-

(31,525)
-

• เมื อวัน ที 30 สิ ง หาคม 2553 บริ ษ ัท ย่ อย (บริ ษ ัท เจ ที เอส อลูมิ เ นี ย ม แอนด์ เมทเทิ ล จํา กัด ) ถูก เจ้า หนี*
ค่าก่อสร้างฟ้ องเนื องจากผิดสัญญารับสภาพหนี* จาํ นวนทุนทรัพย์ 33.88 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นเงินต้น 31.52
ล้า นบาท และดอกเบี* ย ในอัต ราร้ อยละ 15 ต่ อปี นับแต่ วนั ที 1 มี นาคม 2553 จนถึ งวันฟ้ องเป็ นเงิ น 2.36
ล้านบาท
• เมือวันที 24 สิ งหาคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยยอมชําระ
เงิ นให้แก่เจ้าหนี* ตามเงิ นต้น จํานวน 31.52 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี* ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริ ษทั
ย่อยตกลงผ่อนชําระเป็ นรายเดือนเดือนละไม่ตากว่
ํ า 1.5 ล้านบาท และเริ มชําระงวดแรกในวันที 24 มิถุนายน
2555 ซึ งจนถึง ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยได้ผิดนัดชําระหนี* เงินต้น
ตามสัญญาประนี ประนอมยอมความเป็ นจํานวน 31.52 ล้านบาท และ 31.52 ล้านบาท ตามลําดับ และ
ดอกเบี*ยอีกจํานวน 15.39 ล้านบาท และ 13.50 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งผลจากการผิดนัดชําระหนี* ดงั กล่าวอาจ
ทําให้เจ้าหนี*มีสิทธิ เร่ งให้บริ ษทั ย่อย ชําระหนี* คงเหลือทั*งหมดก่อนครบกําหนดได้ทนั ที ดังนั*นบริ ษทั ย่อยได้
จัดประเภทหนี* สินตามสัญญาประนี ประนอมยอมความที เจ้าหนี* สามารถเรี ยกคื นได้ทนั ที แสดงเป็ นหนี* สิน
หมุนเวียนทั*งจํานวน
• เมือวันที 31 สิ งหาคม 2560 ศาลแพ่งออกหมายบังคับคดีให้จดั การยึดอายัดทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อย และวันที
14 กันยายน 2560 เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ประกาศและได้ยึดที ดิ นตําบลสระสี เหลียม อําเภอพนัสนิ คม
จังหวัดชลบุ รี จํานวน 4 แปลง พร้อมสิ งปลูกสร้ างและประมาณราคาไว้เป็ นเงิ นทั*งสิ* น 38,084,212 บาท
พร้อมกับได้มีคาํ สังอายัดทีดินไปยังกรมทีดินแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
18

ประมาณการหนีส* ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ประมาณการหนี*สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี*
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
รวม

2,504
2,504

2,578
2,578

1,952
1,952

2,085
2,085

การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี* สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน มีดงั นี*
งบการเงินรวม
2560
2559
ประมาณการหนี*สินไม่หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี*ย
อืน ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
โอนกลับ
ประมาณการหนีส* ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที 30 กันยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

2,578

3,175

2,085

2,402

487
67
554

1,103
111
1,214

441
54
495

1,030
91
1,121

(624)
(4)
(628)

(121)
(121)

(624)
(4)
(628)

-

2,504

4,268

1,952

3,523
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ* นรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการหนีส ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึ*นของเงินเดือน
อายุครบเกษียณ (ปี )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ
อัตราการทุพพลภาพ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ร้ อยละ)
3.48 - 3.51
3.07 – 3.21
5.50
5.79
60
60
2.39 – 34.38 *
0 - 12 *
80ของ TMO 2008 **
100 ของ TMO 2008 **
10 ของ TMO 2008 **

* ขึ*นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO 2008 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)

19

ประมาณการหนีส* ิ นการปิ ดหลุมฝังกลบ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
(พันบาท)
ส่ วนทีไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี*สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
รวม

19,219
19,219

18,425
18,425
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลือนไหวของประมาณหนี*สินการปิ ดหลุมฝังกลบ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน มีดงั นี*
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
18,425
10,342
808
8,083
(14)
19,219
18,425

ยอด ณ วันที 1 มกราคม
ประมาณการหนี*สินเพิมขึ*น
จ่ายชําระประมาณการหนี*สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน
20

ประมาณการหนีส* ิ นจากคดีความและค่ าปรับฯ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
หนี5สินที#ไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี*สินจากคดีฟ้องร้อง
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตาม
รวม

3,614

4,150

1,550

2,086

9,000
12,614

9,000
13,150

9,000
10,550

9,000
11,086

รายการเคลือนไหวของประมาณการหนี* สินจากคดี ฟ้องร้องและค่าปรั บฯ สําหรับงวดเก้าเดื อนสิ* นสุ ดวันที 30
กันยายน มีดงั นี*
ประมาณการหนี*สินจากคดีฟ้องร้อง
2560
2559
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึ*น
จ่ายชําระประมาณ
การหนี*สิน
ณ วันที 30 กันยายน

4,150
230

6,444
-

(766)
3,614

(1,880)
4,564

งบการเงินรวม
ประมาณการหนี*สินจากค่าปรับฯ
2560
2559
(พันบาท)
9,000
9,000
9,000

9,000

รวม
2560

2559

13,150
230

6,444
9,000

(766)
12,614

(1,880)
13,564
42

บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ประมาณการหนี*สินจากคดีฟ้องร้อง
2560
2559
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึ*น
จ่ายชําระประมาณ
การหนี*สิน
ณ วันที 30 กันยายน
•

2,086
230

4,380
-

(766)
1,550

(1,880)
2,500

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการหนี*สินจากค่าปรับฯ
2560
2559
(พันบาท)
9,000
9,000
9,000

9,000

รวม
2560

2559

11,086
230

4,380
9,000

(766)
10,550

(1,880)
11,500

ประมาณการหนี* สินจากค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจาํ นวน 9 ล้านบาท :- เมือวันที 8 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้รับหนังสื อขอสงวนสิ ทธิ เรี ยกร้องค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฎิ บตั ิตามเงือนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและบันทึ กข้อตกลง
แก้ไขเพิมเติมสัญญา จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจ้าง
จนถึงวันที 31 กรกฎาคม 2559 เป็ นจํานวนทั*งสิ* น 620,500,000 บาท
- เมือวันที 6 ตุลาคม 2559 บริ ษทั มีหนังสื อขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนังสื อของทอท.ข้างต้น และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ วา่ บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในเงือนไขทีเสนอครบถ้วนแล้ว และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ ว่า หากจะมีความเสี ยหายเกิ ดขึ* นก็เกิ ดจากทอท.เป็ นฝ่ ายปฎิ บตั ิ ผิดสัญญาหรื อไม่ปฎิ บตั ิ ตามสัญญาให้
ครบถ้วน และเป็ นเหตุ ให้กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยมได้รับความเสี ยหาย ซึ งบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะ
ดําเนินการฟ้ องร้องกับทอท. ต่อไป
- ตามหนังสื อของทีปรึ กษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม และบริ ษทั ลงวันที 26 ธันวาคม 2559
และวันที 30 ธันวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณี ทีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิบตั ิตามสัญญาหรื อข้อตกลงได้
และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรื อข้อตกลงนั*น หากจํานวนเงิ นค่าปรับจะเกิ นร้อยละ 10 ของวงเงิ น ก็
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลงได้ทนั ที ซึ งวงเงินค่าจ้างตามสัญญาอยู่ทีประมาณ 288 ล้านบาท หาก
มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะรับผิดชอบตามสัดส่ วนร้อยละ 30 ซึ งไม่เกิน 8.6 ล้านบาท
- ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 13 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้ต* งั ประมาณการหนี* สินค่าปรับและ
ค่าเสี ยหายจากการไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เป็ นจํานวน
9,000,000 บาท
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
21

ทุนเรือนหุ้น
ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)

22

30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้ น/พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิ*นงวด
- หุ้นสามัญ

0.70

2,100,000

1,470,000

2,100,000

1,470,000

0.70

2,100,000

1,470,000

2,100,000

1,470,000

ทุนที#ออกและชําระแล้ ว
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิ*นงวด
- หุ้นสามัญ

0.70

2,025,092

1,417,564

2,025,092

1,417,564

0.70

2,025,092

1,417,564

2,025,092

1,417,564

รายได้ จากการจ้ างบริหารจัดการขยะสุ ทธิ
รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะสุ ทธิ สาํ หรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน 2559 แสดง
ได้ดงั นี*

รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะกับ ทอท.
หัก ต้นทุนการจ้างบริ หารจัดการขยะกับบริ ษทั สุ วรรณภูมิ
เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จํากัด
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สามเดือน
เก้าเดือน
(พันบาท)
2,233
7,278
(2,166)
67

(7,060)
218

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 และ 15
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
23

ค่ าใช้ จ่ายอืน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะ
2560
2559
(พันบาท)

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน
หนี*สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ประมาณการค่าเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
เงินจ่ายกองทุนเพือคุณภาพชีวิตและสิ งแวดล้อมฯ
รวม
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน
หนี*สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ประมาณการค่าเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาฯ
เงินจ่ายกองทุนเพือคุณภาพชีวิตและสิ งแวดล้อมฯ
ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
รวม

2,216
33
230
2,936
5,415

21,244
21,244

2,478
230
2,936
5,644

21,849
21,849

10,419
75
230

64,431
-

10,519
230

65,090
-

2,936
13,660

9,000
22
73,453

2,936
144
13,829

9,000
74,090

เงินจ่ายกองทุนเพือคุณภาพชีวิตและสิ งแวดล้อมฯ
• เมือวันที 21 เมษายน 2560 บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นเพือซื* อแคชเชี ยร์ เช็คธนาคารกสิ กรไทย สาขาบางเขน สังจ่าย
กองทุนเพือคุณภาพชีวิตและสิ งแวดล้อม ชาวตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จํานวน
2,936,036.50 บาท และวันที 5 มิถุนายน 2560 กรรมการผูจ้ ดั การได้จ่ายเงินเป็ นแคชเชี ยร์ เช็คธนาคารกสิ กร
ไทย สาขาบางเขน สังจ่ายกองทุนเพือคุณภาพชี วิตและสิ งแวดล้อม จํานวน 1,980,000 บาท เพือการเปลียน
ทรัพย์หลักประกันทั*งหมดจากเดิมที กองทุนฯ (“โจทก์”) ยึดถือไว้ (“เป็ นโฉนดที ดิ น 1 ฉบับ และ น.ส.3ก 4
ฉบับ เนื* อทีประมาณ 235 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา มีราคาประเมิน 2,936,036.50 บาท และเป็ นหุ น้ สามัญของ
บริ ษทั ทีถือกรรมสิ ทธิy โดยนายชาญศักดิy เอกชนนิยม จํานวน 6 ล้านหุน้ มูลค่าประมาณ 1,980,000 บาท”)
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
• เมือวันที 9 มิถุนายน 2560 บริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ได้ส่งมอบแคชเชี ยร์ เช็คทั*ง 2 ฉบับ ให้กบั นาย
ชาลี อินทะโสภา (“ผูแ้ ทนโจทก์จาํ นวน 200 คน”) พร้อมกับได้รับมอบโฉนดที ดิ น 1 ฉบับ น.ส.3ก 4 ฉบับ
และหุน้ สามัญของบริ ษทั จํานวน 6 ล้านหุน้ ดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
• จนถึงวันที 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ได้รับคืนโฉนดทีดิ นและ นส. 3ก จํานวน 5 ฉบับ ทีรอการตรวจสอบ
ความครบถ้วน และกรรมการผูจ้ ดั การได้รับคืนหุน้ สามัญของบริ ษทั เป็ นจํานวน 6 ล้านหุน้ เรี ยบร้อยแล้ว
24

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลตามส่ วนงานที#รายงาน
ส่ วนงาน
บริการฝังกลบ

ส่ วนงานผลิตและ
ขายผลิตภัณฑ์ โลหะ

2560

2559

2560

รายได้จากลูกค้า
- ภายนอก
- ระหว่างส่วนงาน

50
1

73
-

19
-

42
-

รายได้
ตัดรายการระหว่างกัน

51
(1)

73
-

19
-

รายได้ รวม

50

73

3

รายได้จากลูกค้า
- ภายนอก
- ระหว่างส่วนงาน

ส่ วนงานอืน ๆ

2559
2560
(ล้ านบาท)

รวมส่ วนงาน
ทีร ายงาน

2559

2560

2559

-

-

69
1

115
-

42
-

-

-

70
(1)

115
-

19

42

-

-

69

115

(5)

3

27

-

-

6

22

160
2

207
3

47
-

80
2

-

-

207
2

287
5

รายได้
ตัดรายการระหว่างกัน

162
(2)

210
(3)

47
-

82
(2)

-

-

209
(2)

292
(5)

รายได้ รวม

160

207

47

80

-

-

207

287

สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุ ด
วันที 30 กันยายน

กําไร(ขาดทุน)ตามส่ วนงาน
ก่ อนหักภาษี
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ*นสุ ด
วันที 30 กันยายน
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ส่ วนงาน
บริการฝังกลบ

ส่ วนงานผลิตและ
ขายผลิตภัณฑ์ โลหะ

ส่ วนงานอืน ๆ

2560

2559

2560

14

(33)

7

27

-

สินทรัพย์ ตามส่ วนงานทีร ายงาน
ณ วันที 30 กันยายน/
31 ธันวาคม

401

407

96

87

หนีส* ินตามส่ วนงานทีร ายงาน
ณ วันที 30 กันยายน/
31 ธันวาคม

147

167

53

52

กําไร(ขาดทุน)ตามส่ วนงาน
ก่ อนหักภาษี

2559
2560
(ล้ านบาท)

2559

รวมส่ วนงาน
ทีร ายงาน
2560

2559

-

21

(6)

-

1

497

495

5

6

205

225

การกระทบยอดกําไรหรื อขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือน
2560
2559

สํ าหรับงวดเก้ าเดือน
2560
2559
(ล้ านบาท)

กําไรหรือขาดทุน
รวมกําไร(ขาดทุน)จากส่ วนงานทีรายงาน
ตัดรายการกําไรระหว่างส่ วนงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้

6
6

22
22

21
21

(5)
(1)
(6)

การกระทบยอดสิ นทรัพย์ตามส่ วนงานทีรายงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(ล้ านบาท)
สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานทีรายงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ รวม

177
320
497

165
330
495

137
264
401

137
270
407
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
25

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั5นพืน5 ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั*นพื*นฐานสําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดือนสิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ 2559
คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดทีเป็ นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ น้ สามัญ
ทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนํ*าหนัก แสดงได้ดงั นี*
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท/พันหุ้น)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดทีเป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั*นพื*นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนํ*าหนัก
(ขั*นพื*นฐาน)
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (ขั*นพืน* ฐาน) (บาท)

5,636

21,943

20,731

(6,117)

2,025,092
0.003

2,025,092
0.011

2,025,092
0.010

2,025,092
(0.003)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
2560
2559
2560
2559
(พันบาท/พันหุ้น)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดทีเป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั*นพื*นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนํ*าหนัก
(ขั*นพื*นฐาน)
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (ขั*นพืน* ฐาน) (บาท)

2,293

(5,411)

13,868

(32,616)

2,025,092
0.001

2,025,092
(0.003)

2,025,092
0.007

2,025,092
(0.016)
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
26

ภาระผูกพันกับกิจการทีไม่ เกีย วข้ องกัน
30 กันยายน 2560
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
ภาระผูกพันด้ านรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ต้นทุนหลุมฝังกลบ
อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง
อุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าและบริ การระยะยาว
ภายในระยะเวลาหนึงปี
ภาระผูกพันอื#นๆ
คํ*าประกันการจ้างบริ หารจัดการขยะฯ
รวม

7
4
3

7
4
3

5

4

9
28

9
27

ณ วันที 30 กันยายน 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี*
เมือวันที 20 พฤศจิ กายน 2551 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื* อเครื องจักรกับบริ ษทั แห่ งหนึ ง เพือซื* อเครื องจักรเตากลัน
นํ*ามันจากพลาสติก จํานวนตามสัญญา 167 ล้านบาท ได้จ่ายชําระแล้ว จํานวน 80 ล้านบาท คงเหลือภาระอีก 87
ล้านบาท จนถึง ณ วันที 30 กันยายน 2560 ยังไม่มีความคืบหน้า
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
27

คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที 30 กันยายน 2560 บริ ษทั มีคดีฟ้องร้องหลายคดีมีดงั นี*
หมายเลขคดี
• คดีดาํ ที 2483/2553
คดีแดงที 174/2554
• คดีดาํ ที 4057, 4172/2555
• คดีดาํ ที 1787-1794/2555
คดีแดงที 872-879/2555
• คดีดาํ ที 1608-1609/2555
คดีแดงที 1028-1029/2555

• คดีดาํ ที 2453/2553
คดีแดงที 1205/2554
• คดีดาํ ที พ. 682/2555
คดีแดงที 22139/2555

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
อดีตกรรมการ บริ ษทั และ
และอดีต
บริ ษทั ย่อย
พนักงาน (บริ ษทั เจ ที เอส
อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
และ บริ ษทั
โปรเฟสชันแนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน
แนล จํากัด)

บริ ษทั เทคนิค
สิ งแวดล้อม
ไทย จํากัด

บริ ษทั

รายละเอียดของคดี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้ องเกี ยวกับการ
ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาจ้า งแรงงาน และศาลมี
คํ า สั งให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยชํ า ระ
ค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี* ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี ซึ งต่อมาคู่ความได้ยืน
คํ า ร้ องขอให้ ศ าลพิ จ ารณาสั ญ ญาประนี
ประนอมยอมความและพิพากษาตามยอม โดย
บริ ษทั ย่อยตกลงชําระหนี* ให้แก่โจทก์ที 1 และ
2 เป็ นจํานวน 1,020,000 บาท และ 580,000
บาท ตามลํา ดับ ซึ งจะจ่ า ยในวัน ที ศาลมี ค ํา
พิพากษาตามสัญญายอม และคู่ความจะไม่ติด
ใจเรี ย กร้ องสิ งใดต่ อกันอี ก จนถึ ง ณ วันที 30
กั น ยายน 2560 มี ย อดเงิ น ต้ น คงเหลื อ เป็ น
จํา นวนรวม 3.35 ล้า นบาท (ได้บัน ทึ ก เป็ น
ประมาณการหนี*สินจํานวน 3.10 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จํานวน 0.25 ล้านบาท)
บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องเกียวกับการผิดสัญญาจ้างทํา
ของ และเรี ย กค่ า การงานที ได้ท าํ ไปแล้ว ซึ ง
บริ ษทั ได้ตกลงทําสัญญาประนี ประนอมยอม
ความต่อหน้าศาลอุทธรณ์ชาํ ระเงินให้แก่โจทก์
พร้อมดอกเบี*ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยจะ
ชําระภายในวันสิ* นเดื อน เดื อนละไม่นอ้ ยกว่า
0.05 ล้า นบาท ชํ า ระงวดแรกภายในเดื อ น
มี นา ค ม 2558 แ ล ะ ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น
กุมภาพันธ์ 2559 ต่อมาเมือวันที 7 สิ งหาคม
2560 คู่ความได้ทาํ บันทึกข้อตกลงดังนี*
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
• บริ ษ ทั ตกลงชํา ระหนี* และโจทก์ต กลงรั บ
ชําระหนี*เพียง 1.21 ล้านบาท โดยผ่อนชําระ
เป็ นรายเดื อนทุ กวันที 10 ของเดื อน เริ ม
ตั*งแต่เดือนสิ งหาคม 2560
• เมื อบริ ษัท ชํา ระหนี* ครบถ้ว นและโจทก์
ได้รับเงิ นในแต่ละงวดเรี ยบร้อยแล้ว จึ งถือ
ว่ า โจทก์ ย อมสละสิ ทธิy ในหนี* ที เหลื อ
ทั*งหมดตามคําพิพากษาให้หนี* ระงับสิ* นไป
หากบริ ษทั ผิดนัดชําระหนี* งวดใดงวดหนึ ง
โจทก์ ข อสงวนสิ ท ธิy ในการคิ ด ดอกเบี* ย
ร้อยละ 1.50 ต่อเดือน เมือชําระเกินกําหนด
จนถึง ณ วันที 30 กันยายน 2560 มียอดเงินต้น
0.74 ล้านบาท (ได้บนั ทึ กเป็ นประมาณการ
หนี* สินจํานวน 0.51 ล้านบาท และค่ าใช้จ่าย
ค้างจ่าย จํานวน 0.23 ล้านบาท)

• คดีดาํ ที 278/2554

บริ ษทั
ก. ทวีทรัพย์
อุตสาหกรรม
จํากัด

บริ ษทั

บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องเกี ยวกับการผิดสัญญา และ
เรี ย กค่ า จ้า ง ซึ งบริ ษ ทั ยอมชดใช้ให้แ ก่ โ จทก์
พร้ อมดอกเบี* ยในอัต ราร้ อยละ 7.5 ต่ อปี เป็ น
รายเดื อน ไม่น้อยกว่าเดื อนละ 0.05 ล้านบาท
นับตั*งแต่เดื อนกุมภาพันธ์ 2555 เป็ นต้นไป ซึ ง
ต่อมาคู่ความได้ทาํ บันทึกข้อตกลงดังนี*
• บริ ษ ทั ตกลงชํา ระหนี* และโจทก์ต กลงรั บ
ชําระหนี*เพียง 0.47 ล้านบาท โดยผ่อนชําระ
เป็ นรายเดื อนทุ กวันที 10 ของเดื อน เป็ น
เวลา 10 เดื อน เริ มตั*งแต่ เ ดื อนกันยายน
2560
• เมือบริ ษทั ชําระหนี* ครบถ้วน จึงถือว่าโจทก์
ยอมสละสิ ทธิy ในหนี* ทีเหลือทั*งหมดตามคํา
พิพากษาให้หนี*ระงับสิ* นไป
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
จนถึง ณ วันที 30 กันยายน 2560 มียอดเงินต้น
คงเหลือจํานวน 0.43 ล้านบาท (ได้บนั ทึ กเป็ น
เจ้า หนี* การค้า จํา นวน 0.41 ล้า นบาท และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จํานวน 0.02 ล้านบาท)

• คดีดาํ ที 1037/2555
พ 532/2556
คดีแดงที 593/2556

อดีตกรรมการ

บริ ษทั

บริ ษ ัท ทํา สัญญาประนี ป ระนอมต่ อหน้า ศาล
ลงวันที 11 ธันวาคม 2555 กับอดี ตกรรมการ
โดยตกลงชําระเงิ นกูย้ ืมจํานวน 7.89 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี*ยร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยตกลงผ่อน
ชําระภายใน 36 งวด งวดที 1-12 ชําระไม่นอ้ ย
กว่ า งวดละ 0.2 ล้า นบาท งวดที 13-24 ชํา ระ
ไม่ น้อยกว่ า งวดละ 0.25 ล้า นบาทและงวดที
25-36 ชําระไม่น้อยกว่างวดละ 0.33 ล้านบาท
โดยเริ มเดื อนมี นาคม 2556 เป็ นต้นไปจนกว่า
จะชํ า ระเสร็ จ และบริ ษัท ตกลงชํ า ระตาม
คําพิพากษาตามหนังสื อรับสภาพหนี* ลงวันที 8
พฤษภาคม 2556 โดยให้ชาํ ระเงินจํานวน 1.22
ล้านบาท พร้อมดอกเบี* ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ทั*ง
จํา นวน และเมื อวัน ที 14 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560
บริ ษทั ได้จ่ายเช็คลงวันที 15 กุมภาพันธ์ 2560
จํานวน 300,000 บาท เป็ นการผ่อนชําระงวด
สุ ดท้าย และโจทก์ได้เรี ยกเก็บจากธนาคารเมือ
วันที 7 เมษายน 2560 แล้ว และในวัน ที 7
เมษายน 2560 โจทก์มีหนังสื อสละสิ ทธิy เรี ย ก
ร้ อ งดอกเบี* ย จากบริ ษ ัท จึ ง ถื อว่ า ทั*ง สองฝ่ าย
ไม่ มี ห นี* สิ น ต่ อ กัน และบริ ษัท ได้โ อนกลับ
ดอกเบี*ยค้างจ่ายเป็ นจํานวน 2.79 ล้านบาท ใน
งบกําไรขาดทุน
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
พี ที นคริ นทร์
(บริ ษทั
จํากัด
โปรเฟสชันแนล
• คดีดาํ ที 530/2554 339/2555
เวสต์ เทคโนโลยี
คดีแดงที 1676/2554 17222/
อินเตอร์เนชัน
2555
แนล จํากัด)
• คดีดาํ ที 315/2555
คดีแดงที 1353/2555

• คดีดาํ ที 1810/2559

กลุ่มเอสพีเอส
คอนซอร์เตียม
(บริ ษทั มี
สัดส่ วน
ร้อยละ 30)

ทอท.

รายละเอียดของคดี
บริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้ องเกี ยวกับการเช่ า ทรั พ ย์
ผิดสัญญา เพลิ งไหม้ และเรี ยกค่ าเสี ยหาย คดี
แรกบริ ษทั ย่อยตกลงทําสัญญาประนี ประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายชําระเป็ นจํานวน 0.60
ล้านบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็ นจํานวน 0.10
ล้า นบาท ภายในวัน ที 30 พฤศจิ ก ายน 2555
ส่ วนที เหลื ออี กจํา นวน 0.50 ล้า นบาท ตกลง
ผ่อนชํา ระเป็ นงวด งวดละ 0.06 ล้า นบาท
ภายในวันสิ* นเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ
(ภายในเดื อนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบี* ย
ร้อยละ 7.5 ต่ อปี ส่ วนคดี ที 2 ศาลมีคาํ สังให้
บริ ษทั ย่อยชําระเงิ นแก่โจทก์ เป็ นจํานวน 1.10
ล้านบาท พร้อมดอกเบี*ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ ง ณ
วันที 30 กันยายน 2560 มียอดเงินต้นคงเหลือ
เป็ นจํานวนรวม 3.60 ล้านบาท ได้บนั ทึ กเป็ น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็มจํานวนแล้ว
1) เมือวันที 23 พฤศจิ กายน 2559 กลุ่มเอสพี
เอส คอนซอร์ เ ตี ย ม ยื นฟ้ องทอท. ต่ อ ศาล
ปกครองกลาง เกี ยวกับการผิดสัญญาและผิ ด
นัดชําระหนี* ค่าจ้างตามสัญญา ตั*งแต่งวดที 44
(งวดวัน ที 15 เมษายน 2553 ถึ งวันที 14
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที 120 (งวดวันที 1
กันยายน 2559 ถึงวันที 14 กันยายน 2559) รวม
77 งวด ด้วยเหตุผลทีกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์
เตี ย มไม่ ส ร้ า งเตาเผาขยะรวมเป็ นเงิ น ค่ า จ้า ง
ทั*งสิ* น 194,083,474.04 บาท (รวมภาษีมูลค่ า
เพิม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม ขอให้
ศาลโปรดมีคาํ พากษาหรื อคําสัง ดังนี*
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง

จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี

• คดีดาํ ที 1810/2559

กลุ่มเอสพีเอส
คอนซอร์เตียม

ทอท.

• ให้ทอท.ชําระค่าจ้างตามสัญญาสําหรับงวด
ที 44 (งวดวันที 15 เมษายน2553 ถึงวันที
14 พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที 120 (งวด
วันที 1 กันยายน 2559 ถึงวันที 14 กันยายน
2559) รวม 77 งวด พร้อมดอกเบี*ยในอัตรา
ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี นับ แต่ ว นั ที ครบกํา หนด
ชําระในแต่ ละงวดจนถึ งวันฟ้ อง รวมเป็ น
เงิ นทั* งสิ* น 238,127,385.49 บ า ท ( ร ว ม
ภาษี มูลค่ าเพิ ม) ให้แก่ กลุ่มเอสพี เอส คอน
ซอร์เตียม โดยถูกต้องครบถ้วน

(บริ ษทั มี
สัดส่ วน
ร้อยละ 30)

• ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบี* ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี ของจํานวนเงิ นตามข้อแรกนับถัดจาก
วันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่า ทอท. จะชํา ระ
จนเสร็ จสิ* น
• ให้ทอท.คื นหนังสื อคํ*า ประกันให้แก่ ก ลุ่ ม
เอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม 2 ฉบับ เป็ นเงิ น
50,373,871 บาท พร้ อ มดอกเบี* ยในอัต รา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวนเงิ นดังกล่าว
นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่า ทอท.
จะชําระจนเสร็ จสิ* น
• ขอให้ศาลปกครองมีคาํ สังคืนค่าธรรมเนี ยม
ศาลให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม
ร ว ม เ ป็ น ทุ นท รั พ ย์ ที ยื น ฟ้ อ ง จํ า นว น
288,501,256.49 บาท
2) เมือวันที 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั* น ต้ น ได้ มี ค ํา สั งไม่ รั บ คํา ฟ้ องในส่ ว นที
เกี ยวกับค่าจ้างงวดที 44 (ครบกําหนดชําระ
เมื อวันที 26 มิ ถุนายน 2553) ถึ งงวดที 59
(ครบกําหนดชําระเมือวันที 30 ตุลาคม 2554)
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
ไว้พิ จ ารณา (ซึ งมี ทุ น ทรั พ ย์ร วม จํา นวน
51,605,839.93 บาท) เนื องจากเป็ นการยื น
ฟ้ องเมือพ้นกําหนดห้าปี นับแต่วนั ที รู ้ถึงเหตุ
แห่ งการฟ้ องคดี แต่ไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที รู ้
ถึงเหตุ แห่ งการฟ้ องคดี คงเหลื อทุ นทรั พย์ที
ฟ้ อง จํานวน 236,895,416.56 บาท
3) เมือวันที 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส
คอนซอร์ เตี ย มได้ยืนอุ ทธรณ์ ค าํ สังไม่รั บคํา
ฟ้ องบางส่ ว นต่ อ ศาลปกครองขอให้ ศ าล
พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที ไม่
รั บ คํ า ฟ้ องในส่ วนที เกี ยวข้ อ งกั บ ค่ า จ้ า ง
งวดที 44 ถึงงวดที 59
4) เมือวันที 29 มีนาคม 2560 ศาลปกครอง
สู งสุ ดมีคาํ สังยืนตามคําสังของศาลปกครอง
ชั*นต้นทีไม่รับคําฟ้ องในส่ วนทีเกียวกับค่าจ้าง
งวดที 44 ถึ ง งวดที 59 ไว้พิ จ ารณาและคื น
ค่าธรรมเนี ยมศาล จํานวน 51,606 บาท ให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีท* งั สาม ดังนั*น ณ วันที 30 กันยายน
2560 บริ ษทั มี ลูกหนี* ทีค้างชําระงวดที 44-59
เป็ นจํานวน 10.82 ล้านบาท ทีหมดอายุความ
ในการเรี ยกเก็บหนี*
5) เมือวันที 21 สิ งหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมีคาํ สังให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม
ทําคําให้การแก้ฟ้องแย้ง ต่ อมาศาลมี คาํ สัง
อนุ ญ าตให้ ข ยายระยะเวลายื นคํา คั ด ค้ า น
คํา ให้ ก ารแก้ ฟ้ องแย้ง ออกไปถึ ง วัน ที 24
ตุลาคม 2560 และวันที 23 พฤศจิกายน 2560
6) เมือวันที 5 กันยายน 2560 ศาลปกครอง
กลางมี ห มายแจ้ ง และศาลมี ค ํ า สั งเรี ยก
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) เข้ามาเป็ น
ผูร้ ้องสอดในคดีน* ี
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี
• คดีดาํ ที พ 3781/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
อดีตกรรมการ
หรื อ
ผูบ้ ริ หารเดิม
(คุณสิ นเสถียร
เอียมพูลทรัพย์)

บริ ษทั

รายละเอียดของคดี
• เมื อวัน ที 2 กัน ยายน 2560 บริ ษัท ได้รั บ
หมายเรี ยกคดีแพ่งสามัญจากอดีตกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารเดิ ม (นายสิ นเสถียร เอียมพูล
ทรั พ ย์) (“โจทก์ ”) ได้ยื นฟ้ องบริ ษัท เมื อ
วัน ที 11 สิ ง หาคม 2560 ข้ อ หาหรื อฐาน
ความผิดตัวการตัวแทน-กูย้ ืมเงิ น-รับสภาพ
หนี* จากการที โจทก์ได้ออกเงิ นทดรองจ่าย
แทนบริ ษัท เพื อชํา ระหนี* ให้ แ ก่ ธ นาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เมือวันที 20 และ
21 ธั น วาคม 2555 เป็ นเงิ นต้ น จํ า นวน
11,784,640 บาท อัตราดอกเบี* ยร้ อยละ 6.5
ต่อปี โดยโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
และบังคับให้บริ ษทั รับผิดชําระเงิ นจํานวน
15,644,997.30 บาท พร้ อมดอกเบี* ยร้ อยละ
7.5 ต่ อ ปี ของต้น เงิ น จํา นวน 11,784,640
บาท จนกว่าชําระเสร็ จสิ* นครบถ้วน และให้
บริ ษั ท รั บผิ ดค่ า ฤช าธร รมเนี ย มแ ล ะ
ค่าทนายความพร้อมค่าใช้จ่ายดําเนินคดี
• ต่อมาเมือวันที 26 กันยายน 2560 บริ ษทั ได้
ยืนคําให้การแก้คดี ต่อศาลแพ่ง โดยบริ ษทั
ขอให้การปฎิ เ สธความรั บผิ ด ตามคํา ฟ้ อง
ของโจทก์ท* งั สิ* นว่าไม่เป็ นความจริ ง โจทก์
นําความระคนปนเท็จมาแกล้งฟ้ องบริ ษ ทั
ให้ได้รับความเสี ยหายเพือหวังประโยชน์ที
มิ ค วรได้ โ ดยชอบด้ว ยกฎหมาย ดั ง นั* น
บริ ษ ทั ขอให้ศ าลได้พิ จารณาพิ พ ากษายก
ฟ้ องและให้โจทย์ช ําระค่ า ฤชาธรรมเนี ย ม
และค่าทนายความ
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
• ความเห็น คณะกรรมการบริ ษ ทั และฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั :
อันเนื องมาจากอดี ตกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
เดิ ม (นายสิ นเสถียร เอียมพูลทรัพย์) ยืนฟ้ อง
บริ ษ ทั ให้ชาํ ระหนี* เงิ นกู้โดย อ้า งว่า ได้ออก
เงินทดรองจ่ายแทนบริ ษทั เพือชําระหนี* ให้แก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) นั*นซึ งฝ่ าย
บริ หารได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วเชื อว่า
บริ ษ ัท ได้นํา เงิ น ทั*ง หมดจากการขายพื* น ที
สํ า นั ก งานของบริ ษั ท ไปชํ า ระหนี* ให้ แ ก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ทั*งนี* ตาม
มติ ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื อวันที
24 สิ ง หาคม 2555 ประกอบกับ หลัก ฐานที
โจทก์นาํ มาแสดงแนบท้ายคําฟ้ องนั*นยังไม่
สามารถสรุ ปได้ว่า บริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมจากอดี ต
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเดิม ดังนั*นฝ่ ายบริ หาร
ขอปฎิ เสธความรับผิดตามคําฟ้ องของโจทก์
ทั* งสิ* น ไม่ เ ป็ นความจริ ง และที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท เมื อวัน ที 2 ตุ ล าคม
2560 ได้มีมติ ว่าปฎิ เสธการรับรู ้ภาระหนี* สิน
ตามคํา ฟ้ องของโจทก์ และมอบหมายให้ที
ปรึ กษากฎหมายดําเนิ นการยืนคัดค้านปฎิเสธ
ภาระหนี*ตามคําฟ้ องของโจทก์ดงั กล่าว
• ทีปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั :
เมือวันที 18 ตุลาคม 2560 ที ปรึ กษากฎหมาย
บริ ษัท แจ้ง ว่ า คดี อ ยู่ ร ะหว่ า งกระบวนการ
พิจารณาของศาล โดยบริ ษทั ยืนคําให้การไว้
แล้ว ศาลเห็ น ว่ า คดี มี ป ระเด็ นข้อ พิ พ าทไม่
ยุ่งยากจึงให้งดชี* สองสถาน โดยนัดสื บพยาน
โจทก์ ใ นวัน ที 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 และ
สื บพยานบริ ษทั ในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ*นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
• ดั ง นั* นจากที กล่ า วข้ า งต้ น จนถึ ง วัน ที 13
พฤศจิกายน 2560 คดีอยูร่ ะหว่างกระบวนการ
พิจารณาของศาลที ยังไม่ทราบผล และยังถื อ
ไม่ได้วา่ จะมีความเสี ยหายเกิดขึ*น

การกล่ าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารเดิมของบริษทั
• เมือวันที 11 มีนาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดีต
กรรมการและผูบ้ ริ หารเดิ มกับพวก 4 ราย ของบริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด
(มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี กระทําการหรื อยินยอมให้ลงข้อความเท็จ จัดทําบัญชี
ของบริ ษทั ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ตรงความจริ ง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึ ง ไตรมาส 1 ปี
2552 เกี ยวกับรายการเงินให้กยู้ ืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม และการซื* อ
เครื องจักรใช้ในโครงการกลันนํ*ามันจากขยะพลาสติก อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเมือวันที 4 สิ งหาคม 2558 วันที 1 ตุลาคม
2558 สํานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั (ผูบ้ ริ หาร
ชุดใหม่) จัดส่ งเอกสารหลักฐานเพือการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดี ฯได้รับคดี ดงั กล่าวเป็ นคดี พิเศษ
แล้ว และเมือตุลาคม 2558 ผูบ้ ริ หารชุ ดใหม่ของบริ ษทั ได้นาํ ส่ งเอกสารหลักฐานเท่าที ตรวจค้นได้ให้กบั
กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว
• เมือวันที 20 มกราคม 2560 สํานักงานคดี การเงิ นการธนาคารกรมสอบสวนคดี พิเศษได้แจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั (ผูบ้ ริ หารชุ ดใหม่) จัด ส่ งต้นฉบับหนังสื อสัญญาเงิ นกูร้ ะหว่างบริ ษทั กับบุ ค คลต่ างๆ ที
เกี ยวข้องจํานวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ ดเป็ นผูจ้ ดั ทําผูต้ รวจสอบ ผูอ้ นุ มตั ิ รายการบัญชี ผูอ้ นุ มตั ิ
รายการจ่ ายเงิ นและผูร้ ับเงิ นในใบสําคัญจ่ายและใบสําคัญรับของบริ ษทั งวดไตรมาสที 2 ปี 2549 ถึ ง
ไตรมาสที 1 ปี 2552 และเมือวันที 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผูบ้ ริ หารชุ ดใหม่ได้นาํ ส่ งเอกสารหลักฐานให้กบั
กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว
• เมือวันที 18 พฤษภาคม 2560 สํานักงานคดี การเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดี พิเศษได้แจ้งให้กรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด (“เจทีเอส หรื อบริ ษทั ย่อย”) ให้มาให้ถอ้ ยคํา
พร้อมนําเอกสารที เกี ยวข้อง ซึ งจากการสอบสวนแจ้งว่า นายสิ นเสถียร เอียมพูลทรัพย์ กับพวกได้จดั ให้
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“PRO”) ทําสัญญาซื* อหุ น้ ของบริ ษทั เจทีเอส
จากผูถ้ ือหุ น้ 9 คน เมือเดือนธันวาคม 2550 ซึ งไม่เป็ นความจริ ง เพือนําหลักฐานการซื* อหุ น้ ไปลงบัญชี ของ
PRO อันเป็ นเท็จ
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• จนถึงวันที 13 พฤศจิ กายน 2560 ยังไม่ทราบผลของคดี ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารเดิ มของบริ ษทั ได้
บันทึกค่าเผือการด้อยค่าของรายการเงิ นลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม จํานวน 170 ล้านบาท และ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื องจักรจํานวน 80 ล้านบาท ดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว
หนังสื อทวงถามให้ ชําระหนี*
• วันที 5 เมษายน 2560 บริ ษทั ได้รับหนังสื อทวงถามเรื องหนี* ทีค้างชําระจากเจ้าหนี* 1 ราย จํานวน 5,008,269
บาท (เป็ นหนี*ค่าสิ นค้าทีเกิดขึ*นตั*งแต่ปี 2551 ถึง 2553) และเมือวันที 1 พฤศจิกายน 2560 ทีปรึ กษากฏหมาย
ของบริ ษทั ให้ความเห็นว่าหนี* ดงั กล่าวนั*นขาดอายุความ แต่บริ ษทั สามารถต่อสู ้เรื องอายุความได้ ศาลก็จะ
พิจารณายกฟ้ อง
28

เครืองมือทางการเงิน
การกําหนดมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี*สินทางการเงินทีไม่ได้วดั มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์และหนี*สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั*น กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จึง
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี*สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ทีแสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน
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เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีรายงาน
บริ ษัท
•

ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 2 ตุลาคม 2560 มีมติอนุ มตั ิงบประมาณการซื* อเครื องจักรทําอิฐ
บล๊อกประมาณ 2 ล้านบาท

•

เมือวันที 6 ตุลาคม 2560 บริ ษทั เป็ นโจทก์ยืนฟ้ องบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“จําเลย”) ใน
ข้อหาผิดสัญญาจ้าง เรี ยกค่าเสี ยหาย ทุนทรัพย์จาํ นวน 54,581,922 บาท ซึ งบริ ษทั ขอให้ศาลออกหมายเรี ยก
ตัวจําเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับให้จาํ เลยชําระเงินจํานวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบี*ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจําเลยจะชําระหนี* ให้บริ ษทั เสร็ จสิ* น และให้จาํ เลยชําระค่า
ฤชาธรรมเนี ย มและค่ า ทนายความแทนบริ ษ ัท ด้วย โดยศาลนัด ชี* ส องสถานและกํา หนดแนวทางการ
ดําเนินคดีหรื อสื บพยานโจทก์ในวันที 18 ธันวาคม 2560

•

เมือวันที 18 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ให้บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) กูย้ ืมเงิน
เป็ นตัวz สัญญาใช้เงินจํานวน 5 ฉบับๆ ละ 5 ล้านบาท รวมเป็ นเงิน 25 ล้านบาท อัตราดอกเบี*ยร้อยละ 4 ต่อปี
ครบกําหนดเมือทวงถาม
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บริ ษัทย่ อย
• ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 เมือวันที 17 ตุลาคม 2560 บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนี ยม
แอนด์ เมทเทิล จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงการชําระหนี* กบั เจ้าหนี* ค่าก่อสร้าง (“เจ้าหนี* ”) มี
เนื*อหาสําคัญสรุ ปได้ดงั นี*
- เจ้าหนี* ได้รับเงิ นชําระหนี* เป็ นเงิ นต้นจํานวน 31,525,496 บาท เป็ นเช็คของธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) ลงวันที 13 ตุลาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
- ดอกเบี*ยทีค้างชําระจํานวน 12,310,318 บาท บริ ษทั ย่อยตกลงจะผ่อนชําระจํานวน 12 งวด งวดที 1-11
งวดละ 1,000,000 บาท และงวดที 12 จํานวน 1,310,318 บาท โดยเริ มผ่อนชําระงวดแรกวันที 30
พฤศจิกายน 2560 และงวดต่อไปทุกวันที 30 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะชําระให้เสร็ จสิ* นภายในวันที 30
ตุลาคม 2561 หากบริ ษทั ย่อยผิดนัดงวดใดงวดหนึงให้ถือว่าผิดนัดทั*งหมด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดําเนิ นการขายทอดตลาดทรั พย์สินที ยึดไว้แล้วได้ทนั ที แต่ ถา้ บริ ษทั ย่อยชําระหนี* ให้เจ้าหนี* ครบถ้วน
เรี ยบร้อย ให้ถือว่าคดี ดงั กล่าวเป็ นอันสิ* นสุ ด โดยเจ้าหนี* จะไม่เรี ยกร้องใดๆ จากบริ ษทั ย่อยอีกและจะ
ดําเนินการถอนการยึดทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อยต่อไป
30

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน 2559
และงบกระแสเงิ นสดสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน 2559 ซึ งรวมอยู่ในงบการเงิ นระหว่างกาล
เพือวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบของงวด 2560 ได้มีการจัดประเภทใหม่ เพือให้สอดคล้องกับการนําเสนอใน
งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ* นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560
2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรับงวดสามเดือน
รายได้จากการขายและ
การให้บริ การ
รายได้จากการขาย

92,673
-

(92,673)
18,351

18,351

73,963
-

(73,963)
-
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2559

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ดอกเบี*ย
รายได้อืน
รวม
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน
รายได้จากการขายและ
การให้บริ การ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ดอกเบี*ย
รายได้อืน
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)
74,322
74,322
73,963
73,963
11
11
4
4
28
(11)
17
17
(4)
13
92,701
92,701
73,980
73,980

263,621
382
264,003

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ลูกหนี*การค้าและ
ลูกหนี*หมุนเวียนอืน
(30,993)
ลูกหนี*การค้า
ลูกหนี*หมุนเวียนอืน
เจ้าหนี*การค้าและ
เจ้าหนี*หมุนเวียนอืน
(2,073)
เจ้าหนี*การค้า
เจ้าหนี*หมุนเวียนอืน
รวม
(33,066)

(263,621)
56,063
207,558
124
(124)
-

56,063
207,558
124
258
264,003

30,993
(27,629)
(3,364)

(27,629)
(3,364)

2,073
(11,035)
8,962
-

(11,035)
8,962
(33,066)

209,446
322
209,768

(209,446)
209,446
87
(87)
-

209,446
87
235
209,768

(24,628)
-

24,628
(20,792)
(3,836)

(20,792)
(3,836)

8,047
(16,581)

(8,047)
(2,754)
10,801
-

(2,754)
10,801
(16,581)
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